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Om FynBus’ strategi for flere passagerer 2015

FynBus har til opgave at sørge for offentlig servicetrafik til borgerne på Fyn,

Borgerne tager i flere og flere situationer aktivt og bevidst stilling til, hvordan

Ærø og Langeland. Det er i de senere år lykkedes FynBus at sikre en vækst i

deres behov for transport bedst løses, med de muligheder, der foreligger.

antallet af borgere, der benytter de fynske busser, i et antal der overstiger tidli-

FynBus vil gerne vise kunderne, at bussen giver mening i rigtig mange situationer

gere års mål om 2,5 % flere passagerer i busserne.

i dagligdagen på vej til arbejde og uddannelse, i weekenden, i festligt lag, på vej til

Væksten i passagertallet er forudsat som både et overordnet nationalt mål og

butikkerne i centrum og i mange andre situationer, hvor bussen bare er det

som et lokalt mål på Fyn. Nationalt forventes den offentlige servicetrafik – bus-

mest fornuftige og den bedste løsning.

ser og tog – at skulle løfte passagertransporten med 50 % fra 2010 til 2030. Det
er et stort og ambitiøst mål, som FynBus’ passagerer hidtil har medvirket til at

Borgerne er i FynBus’ optik ikke trafikanter, de er mobilister. Mobilister er defi-

nå.

neret ved, at de vælger bevidst mellem forskellige trafikformer, for på den måde
at tilpasse trafikform i forhold til deres individuelle behov og de værdier, de har

For at sikre en fortsat vækst i passagertallet ønsker FynBus at tage nye initiativer

med hensyn til at have transport inden for rækkevidde, i forhold til at have

i anvendelse, baseret på en vision om at understøtte borgernes forventning: Det

travlt, i forhold til til miljøpåvirkning etc.

skal give mening, når man vælger den ene eller den anden form for transport.

”Når det giver mening” er derfor et præcist billede af de fynske borgere og de-

Det skal give mening for den enkelte og for helheden. Det giver ikke mening at

res ønske om at vælge transportform. FynBus ønsker at understøtte disse valg,

tage bilen til bageren nede på hjørnet – man tager cyklen i stedet eller går. Det

at gå i dialog med mobilisten om konkrete valgmuligheder, og at gennemføre

giver heller ikke mening at tage cyklen til København – man tager toget.

den transport, der foregår med bussen og teletaxien på den bedst tænkelige

Hvornår giver det mening at tage bussen? Det er det grundlæggende spørgsmål,

måde, på rette tid og sted.

FynBus vil hjælpe borgerne med at tage stilling til.
Kort sagt vil FynBus medvirke til at skabe mening med den kollektive trafik for
den enkelte og for helheden.
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Strategiens grundlag

Mission:
Et kollektivt trafiksystem som tilbyder et konkurrencedygtigt alternativ til bilen

Vision:
At trafikanterne vil indarbejde den kollektive trafik i de daglige transportvaner,
og benytte kollektiv trafik, når det giver mening
Mål:
En vækst på 2,5 % om året frem til 2030
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Fra strategi til virkelighed
I de foregående fire års strategier for flere
passagerer har FynBus taget udgangspunkt i
sikker drift, bedre information og kvalitet.
Fra 2015 vil FynBus prøve at komme tættere
på markedet og de enkelte kunder.
Derfor tages der fra og med i år udgangspunkt i en ny model, som helt overordnet
set bygger på et kundeorienteret perspektiv.
Herudover tager strategien også sit afsæt i
den fælles vision for den kollektive trafik i
Syddanmark, der baseres på tre betjeningsprincipper for den kollektive trafik på Fyn og
øer: Et højfrekvent regionalt bussystem, et
højfrekvent bybussystem i de største byer
og et velfungerende kollektivt trafiktilbud i
landdistrikterne, der understøtter bosætning, vækst og udvikling.
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Strategiens indsatsområder
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1. Udvikling baseret på markedskendskab

En af de primære opgaver i trafikselskabet er en konstant tilpasning af
rutenet, frekvens og fremkommelighed, som er baseret på viden om kundernes behov og rejseønsker, samt udvikling i den trafikale situation.
FynBus vil arbejde på at få et mere præcist billede af markedet, og på den
baggrund gennemføre kampagner for at få flere kunder.
Fokuspunkter i 2015:


Tilbuddet om uddannelsesbusser følges, udvikles og tilpasses
skolernes og kundernes behov.



Der arbejdes på at udbrede og fortsat udvikle et ensartet teletaxikoncept i hele trafikselskabets område.



I forhold til omdannelsen af Odenses bymidte foretages en løbende
tilpasning af trafiktilbuddet i tæt dialog med Odense Kommune.



Øge kendskabet til kollektive trafiktilbud via skiltning på fx trafikknudepunkter.



Udvikle synlig trafikinformation på OUH, så den kollektive trafik
bliver mere synlig.
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2. Målrettet salg og markedsføring

Viden om det gode tilbud skal udbredes, og det foregår via målrettet salg



FynBus.dk både inden for bus- og telekørsel.

og markedsføring. Her defineres kundepotentialer, og markedsføringen
skræddersys i forhold til kundegrupperne. Der skelnes her mellem markedsføring og salg rettet mod hhv. eksisterende kunder (fastholdelse og

Der iværksættes indsats for at flere kunder til at betjene sig selv via



FynBus ønsker flere turister i busserne og derfor iværksættes målrettet kampagne rettet mod danske og udenlandske turister.

mersalg) og nye kunder (salg).
Fokuspunkter i 2015:


Der iværksættes en ekstraordinær markedsføringsindsats med det
formål at medvirke til en yderligere defineret passagervækst rettet
mod tre specifikke målgrupper: Regionale pendlere, ungdomsuddannelses-studerende og Odense-kunder.



Der iværksættes indsats mod senior-kunder, for at de skal opnå
større kendskab til den kollektive trafik.



Der iværksættes målrettet kampagne for at udbrede kendskab til
og brugen af telekørsel.
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3. Alliancepartnere

Udover en række definerede kundegrupper, som tilgås via præcis viden
om målgrupperne, søger FynBus også alliancepartnere, der kan hjælpe til
at opnå målet om flere passagerer i den kollektive trafik. Målet er her at
indgå strategiske samarbejder med partnere, der har adgang til store kundepotentialer, som fx Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet
m.fl.
Fokuspunkter i 2015:


Iværksættelse af samarbejde med OUH med henblik på at få de ansatte til at benytte det kollektive trafiktilbud til og fra arbejde.



Iværksættelse af samarbejde med SDU, Syddansk Universitet med
henblik på at få de ansatte til at benytte den kollektive trafik til og
fra arbejde.
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4. Forbedring af basisforudsætninger

Hvert år sker der løbende forbedringer af basisforudsætningerne. Køreplanerne bliver bedre, trafikinformationen forbedres, og trafikselskabet
arbejder med at optimere kapaciteten af busser i forhold til passagerer.
Fokuspunkter i 2015:


Fortsat fokus på kapacitetsstyring i busserne med det formål at indsætte det korrekte antal busser i forhold til passagermængden.



Rejseplan og/eller stoppesteds-realtidsinformation på lokale
skærme på skoler, ungdomsuddannelser mm.
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Øvrige væsentlige projekter

Parallelt med de nævnte aktiviteter, der alle har til formål at understøtte



Selvbetjeningsløsninger: Udviklingen af flere og bedre selvbetje-

målet om flere passagerer i busserne, foregår en række andre projekter,

ningsløsninger vil bidrage til ønsket om, at kunderne i høj grad skal

der er kendetegnet ved, at de er ressourcetunge, og som alle påvirker

være i stand til at betjene sig selv når de skal købe billet, planlægge

strategiprojekterne.

rejsen eller bestille en teletaxi.



Rejsekortet: Implementeringen af rejsekortet pr. august 2016 vil



Byomdannelse: Omdannelsen af Odense påvirker al gennemkø-

allerede i 2015 påvirke FynBus og det fremadrettede arbejde med

rende trafik og således også hele arbejdet med planlægningen af den

kunderne.

kollektive trafik, ligesom det ikke kan udelukkes af vejarbejde og
omkørsler også kan påvirke væksten negativt.



Udbud af Odenses bybusser: I 2015 starter en ny kontraktperiode for bybusserne i Odense. De nye kontrakter betyder blandt
andet nye busser og ændret udstyr, men også overgangen til el som
drivmiddel.



Realtidssystem: I 2015 fortsætter arbejdet med at udbrede realtiden til alle FynBus’ busser. Når det projekt er realiseret, vil det
betyde bedre trafikinformation for kunderne.
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Opsamling

Strategi for flere passagerer i 2015 har til formål at skitsere det overordnede mål for 2015, samt at redegøre for, hvilke tiltag der vil blive taget i
anvendelse for at nå målet.
Strategien skal suppleres med konkrete handleplaner, der redegør for de
enkelte tiltags konkrete initiativer, tidsplaner, forventede ressourcetræk
og effekter. Handleplanerne udarbejdes af de ansvarlige afdelingschefer,
der herefter sikrer, at handleplanerne gennemføres.

FynBus, december 2014
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